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Terugblik Wilde Weelde 2022

Inleiding
Na enkele karige jaren konden we in 2022 eindelijk weer eens bijeenkomen. En dat gebeurde dan
ook; Kwekers en ontwerpers kwamen (weer) bijeen, de regio’s verbonden zich en de themadagen op
de Wilde Weelde Wereld in Appeltern zijn mooi bezocht en als hoogtepunt is er een prachtige tuin
gerealiseerd en bemenst bij de Floriade. Voor ons als bestuur was het ook erg fijn om weer bij elkaar
te kunnen komen om te vergaderen en samen te eten, elkaars bedrijf te zien en het teamgevoel op
te rakelen.

Dat we ons weer konden verenigen was ook wel nodig, we zijn afgelopen jaar wéér stevig gegroeid in
aantal. Er zijn dit jaar opnieuw veel aanmeldingen voor het lidmaatschap gekomen, soms ook van
bedrijven waarvan we niet direct wisten hoe we er mee om moesten gaan. Als bestuur hebben we
dit jaar de tijd genomen om de vereniging eens tegen het licht te houden en te inventariseren hoe
we zelf tegen de ontwikkeling van de vereniging aankijken. Dit vooral ook als voorbereiding op de
ALV 2023. Voor ons was dit ook reden om tijdelijk een ledenstop in te voeren; we willen eerst kijken
waar we staan, een route uitstippelen, en dan weer verder.
Het Oase Netwerk, waar Wilde Weelde ook onderdeel van uitmaakt, is ook verder ontwikkeld en er is
dit jaar voor het eerst een Oase Netwerkdag geweest; er was weer groei in verbinding en uitwisseling,
iets dat we graag voortzetten in 2023!

Floriade
Met de deelname aan de Floriade te Almere met het thema ‘Growing Green Cities’ heeft onze
vereniging weer laten zien wat we gezamenlijk kunnen bereiken. Met onze inzending ‘De stad, je
tweede natuur’ hebben we laten zien hoe groen en vol leven een stadse omgeving kan worden
ingericht. Onze deelname is beloond met een zilveren medaille in de categorie Garden & Landscape
design. Met veel genoegen en trots kijken we terug op een geslaagd evenement!

In het najaar van 2021 werd de basis gelegd van onze groene ministad, die in het eerste kwartaal van
2022 werd voltooid. Vele handen hebben geholpen bij de realisatie: grondwerk, technische
constructies, tegels sjouwen, stammen voor de wand zagen, tegeltjes lijmen in de bank en duizenden
planten de grond in helpen. Er is ongelooflijk veel werk verzet en een week voor de opening van de
Floriade was onze tuin helemaal af: een meesterstuk! Vakmanschap en oog voor detail straalden
ervan af.

Vanaf de eerste dag werd onze inzending goed bezocht en waren vrijwel alle bezoekers heel positief
over ons werk. De voor Wilde Weelde belangrijke thema’s zoals water, klimaat, bodemleven,
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hergebruik en duurzaamheid zijn allemaal in het ontwerp verwerkt. Daarmee hebben we bezoekers
kunnen informeren en inspireren om in hun eigen leefomgeving aan de slag te gaan. De vele leden
van ons die een of meerdere dagen op de Floriade bezoekers te woord hebben gestaan en het Wilde
Weelde verhaal hebben verteld hebben hier zeker aan bijgedragen. In de loop van het seizoen
ontwikkelde de beplanting zich prachtig. Tot aan het einde van de Floriade kwamen er telkens
nieuwe plantensoorten op de voorgrond en viel er veel te zien. Een prachtig voorbeeld van dynamiek
en het gebruik van inheemse beplanting in combinatie met cultuursoorten.

Na een feestelijke afsluiting heeft een delegatie van het projectteam de zilveren medaille als
welverdiende prijs in ontvangst genomen. De gouden medaille werd gewonnen door Wilde Weelde
lid LipsGroen met een geheel eigen inzending. Deelname aan de Floriade heeft de vereniging een
podium gegeven waarop wij hebben laten zien hoe de stad er ook uit zou kunnen zien: een fijne plek
om te verblijven en te leven met veel ruimte voor planten en dieren. Bovendien heeft het door de
betrokkenheid van vele leden aanzienlijk bijgedragen aan de verbinding binnen de vereniging. Veel
dank is verschuldigd aan alle leden, interne en externe sponsoren, die zich hebben ingezet om dit
mogelijk te maken.

Nu de Floriade ten einde is, is onze inzending overgedragen aan de gemeente Almere met de intentie
om de tuin in stand te houden en toegankelijk voor de toekomstige bewoners van de nieuwe
woonwijk Hortus.

Oase Netwerk (ON)
Dit jaar hebben we een aantal concrete stappen kunnen zetten binnen Oase Netwerk. Voor de
nieuwelingen onder ons: Oase Netwerk is de overkoepelende organisatie die ons allen bindt en is
praktisch gezien een doorstart van Stichting Oase, welke eerder deze rol vervulde. Bij Oase Netwerk
zijn de organisaties aangesloten die ooit zijn ontstaan vanuit Stichting Oase: Wilde Weelde,
Springzaad, SNTP (Samenwerkende NatuurTuinen en Parken) en Stichting Oase (verantwoordelijk
voor het kwartaalblad Oase en de Opleiding Ecologisch Hovenier). Binnen Oase Netwerk kunnen we
activiteiten onderbrengen die we beter samen kunnen oppakken.

Om te kunnen samenwerken is het belangrijk elkaar beter te leren kennen. Op 26 februari
een tweede ‘Besturenwandeling’ gehouden op het Roozendaalse Veld bij Arnhem met een
groot aantal bestuursleden van de verschillende organisaties. Al wandelend hebben we
gesproken over het gezamenlijk oppakken van scholing, een overkoepelend symposium en
excursies.

Excursies zijn een eenvoudige manier om elkaar te ontmoeten. Op 2 juli is de eerste Oase
Netwerk Excursie georganiseerd naar de Hoekse Chipsfabriek in de Hoekse Waard en naar
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het eiland Tiengemeten in het Haringvliet. Bij de Hoekse Chipsfabriek heeft Wouter van
Santen (Biotoop Tuinen) het bedrijventerrein in 2021/2022 natuurrijk ingericht in het kader
van het programma ‘De Boer Op’ van Natuurmonumenten. Op het eiland Tiengemeten
(Natuurmonumenten) kregen we een rondleiding over het eiland en hebben we de 4 hectare
speelnatuur bekeken die in 2012 is ontworpen en aangelegd door Sigrun Lobst.

Als Oase Netwerk gezamenlijk een jaarlijks terugkerend overkoepelend symposium
organiseren is een langgekoesterde wens, die we een paar jaar voor ons uit hebben moeten
schuiven. We zijn rustig begonnen door op 8 oktober 2022 een studiemiddag (‘Oase
Netwerkdag’) te organiseren in Het Groene Huis in Amerfoort. Sprekers waren Arjan
Vernhout (Stichting NL Bloeit), Ruurd van Donkelaar (beplantingsontwerper en specialist
groen erfgoed) en kunstenares Sara Vrugt (project: 100.000 bomen en een bos van draad).
Het is de bedoeling deze Oase Netwerkdag stapsgewijs uit te breiden tot een groot jaarlijks
symposium voor de natuurrijke leefomgeving.
In de ochtend voorafgaand is de eerste officiële Algemene Leden Vergadering gehouden van
de Federatieve Vereniging Oase Netwerk waarbij vertegenwoordigers van de verschillende
organisaties aanwezig waren. Hierbij waren ook een aantal bestuurswisselingen. Heilien
Tonckens en Rob van der Steen zijn afgetreden als bestuurslid en Giel van der Palen is
toegetreden tot het bestuur. Ankie Stoop (secretaris ON) en Jasper Helmantel (naast
voorzitter Wilde Weelde ook voorzitter ON) gaan nog een tijdje door. Machteld Klees blijft
als adviseur betrokken, maar is formeel uit het bestuur gegaan om zich samen met Pieter
Jansma bezig te gaan houden met het professionaliseren van de scholing binnen Oase
Netwerk. Ook Roland Brakel is als penningmeester van Stichting Oase blijvend betrokken.
Momenteel lopen er nog een aantal gesprekken met mogelijke andere kandidaten om het
Oase Netwerk bestuur te versterken.
Alle betrokken organisaties binnen het Oase Netwerk hebben behoefte aan scholing. Door
dit samen op te pakken kunnen we dit professioneler aanpakken en zorgen dat dit duurzaam
van de grond komt. Machteld Klees en Pieter Jansma gaan dit samen met Ruurd en Deyke
van Donkelaar (Wilde Weelde), Marcel Rekers (Stichting Oase) en Maike Nelissen
(Springzaad) vormgeven. Pieter is ook al betrokken bij de opleiding Ecologisch Hovenier (nu
ondergebracht bij Stichting Oase). Machteld Klees is betrokken bij de Veldcursus Ontwerpen
met Wilde Planten.
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Educatie
Bodemaandacht
De bodem stond dit jaar nog steeds volop in de aandacht met twee lezingen over wormen en
bodemprocessen op 1 april in de wormenkwekerij van Megrow. In mei kwam het boek “Leve de
Bodem’ uit, geschreven door twee Wilde Weelde leden: Caroline de Vlaam en Anne Marie van Dam.
Naar aanleiding hiervan werd een bodemsymposium georganiseerd, dat zal plaatsvinden in februari
2023.

Veldcursus: Ontwerpen met Wilde Planten
De cursus Wilde Planten was ook dit jaar een succes. Na drie dagen in het veld planten bekijken,
leren determineren en analyseren, was er dit jaar de leuke opdracht voor deelnemers om zelf een
beplantingsplan voor een fictieve border te maken gebaseerd op inheemse planten. De Veldcursus
werd dit jaar vanuit Oase Netwerk georganiseerd. Naast de drie praktijkdagen waren er ook twee
zoomsessies waarin de ontwerpen besproken werden en van positieve feedback werden voorzien.
De deelnemers en cursusleiders waren allen tevreden over deze nieuwe vorm.

Proefborders
In 2021 zijn er op drie plekken proefborders aangelegd met inheemse planten waarbij het idee is die
te beheren als border. De plekken zijn de Wilde Weelde Wereld in Appeltern, Holsto tuinen in Olst,
en in de Hortus Botanicus in Amsterdam. Het doel is om ervaring op te doen met inheemse planten
die geschikt zijn in de borders tussen andere (vaste) planten. Zie ook het nieuwsbriefartikel “Hoe
doen inheemse planten het in de tuin?” in de Wilde Weelde nieuwsbrief van december 2022. De
borders zijn relatief jong en de borders zullen meerdere jaren gevolgd worden en de resultaten
zullen gedeeld worden binnen de vereniging.

Activiteiten
Het jaar begon goed met elf regionale wandelingen door het hele land op de dag vóór de ALV. Dit
was een groot succes en voor dat moment een heel redelijk alternatief voor de jaarlijkse tweedaagse.
Het was bovendien een mooie opstap voor meer regionale activiteiten die in ontwikkeling zijn.

Zomerfeest
Afgelopen jaar werd voor het eerst het Wilde Weelde Zomerfeest georganiseerd. Ontmoeten en
verbinden is belangrijk voor Wilde Weelders. Omdat er al twee jaar achter elkaar geen ALV
tweedaagse had plaatsgevonden zocht het bestuur naar een alternatief ontmoetingsmoment in de
zomer. Het zomerfeest gaf ons de ruimte om elkaar weer te zien, eventueel vast te houden, samen
genieten van heerlijk eten en uitvoerig bij te kletsen. Het feest vond plaats in ‘de 7e hemel ’in de
pluktuin van Hanneke en Patrick Villerius in Limburg, een plek die de naam eer aan doet. Het was een
heerlijk zonnige dag. Na ontvangst met koffie en thee, zelfgemaakte gebakjes van Hanneke en
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heerlijke sapjes uit de fruitgaard werden we welkom geheten door de voorzitter. Vervolgens werden
de spelkaarten voor de kennismakingsbingo uitgereikt en kon de feestelijke dag beginnen. Onder
begeleiding van een drietal gidsen maakte we een prachtige wandeling door de Peel en leerde we
meer over dit bijzondere natuurgebied. Na afloop was het heerlijk afkoelen in de zwemvijver. Terwijl
een deel van de gasten zich opfriste, stak de andere groep de barbecue aan. Het was een
overheerlijke biologische vegetarische barbecue. ‘s Avonds rond het kampvuur bleef het nog lang
gezellig met Keltische muziek van Hilke Broodtaerts haar band ‘OffTrack’. Hoewel de opkomst niet
heel hoog was, was het qua gezelligheid en contact een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar
in 2023. Dit keer op een datum vóór de zomervakantie zodat er hopelijk nog meer leden kunnen
meefeesten. Hanneke en Patrick Villerius, Joyce Schieven en Marleen van Tilburg hartelijk bedankt
voor de organisatie.

Kwekersgroep
De Kwekersgroep, een groep van Wilde Weelde kwekers waar kwekers zich bij kunnen aansluiten, is
afgelopen jaar twee keer bij elkaar geweest. Op 4 juli is er een bijeenkomst geweest bij biologische
Bamboekwekerij Randijk in Leusden en op 12 december zijn de kwekers van samengekomen bij
Kwekerij Arborealis in Wilhelminaoord en bij Cruydt-Hoeck in Nijeberkoop. Gespreksonderwerpen
waren onder andere het verduurzamen van de teelt, duurzaam geteelde planten beter beschikbaar
maken en veenvrije potgrond. Naast het fysiek ontmoeten is er ook een whatsappgroep waarop
kennis gedeeld kan worden en er worden regelmatig levendige discussies gehouden.

Ontwerperscafés
In 2021 is het ontwerperscafé geïntroduceerd. De meeste ontwerpers zijn zelfstandige ondernemers
en werken vanaf hun eigen eilandje. Het ontmoeten van andere ontwerpers is inspirerend en
verrijkend op het vlak van creativiteit maar ook het ondernemen an sich.

Het doel van deze cafés is om ontwerpers samen te brengen en inhoudelijk discussies te hebben over
het ontwerpersvak in brede zin, door op een relaxte manier ervaringen uit te wisselen en van elkaar
te leren. Door met elkaar uit te wisselen (inhoudelijk, ontwerpproces, bedrijfsvoering) kunnen we
elkaar een stap verder helpen naar betere ontwerpen en tuinen. Het is een mooie gelegenheid om te
netwerken. Je kunt sparren over ontwerpvraagstukken, maar ook andere uitdagingen waar je als
ondernemer mee te maken krijgt voorleggen aan collega’s. Dit alles onder het genot van een hapje
en een drankje.

Dit jaar is het ontwerperscafé vier keer georganiseerd. Steeds bij een andere gastheer of -vrouw. De
bijeenkomsten werden steeds gelijktijdig gehouden op verschillende locaties in het land. Zodat je
kunt aansluiten bij een café dat enigszins in de buurt is. Er zijn uiteenlopende thema’s besproken:
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• Verwachtingen/wensen van een ontwerperscafé.
• Het proces van concept naar definitief ontwerp
• Presentatie van een beplantingsplan
• Opstellen van een offerte
• Mooie tuinen zonder te sproeien
• Materiaalkeuzes
• Van ontwerp naar uitvoering, wat is je rol als ontwerper?

Dit jaar werden er café’s georganiseerd door: Caroline Thomas, Ivo de Vries, Karen van Schothorst,
Moniek de Bakker, Michiel Verheijen, Pieter Jansma, Angela Warmerdam, Marrion Hoogenboom en
Laura Knoops. Heel erg bedankt voor jullie inzet en gastvrijheid. Ontzettend leuk om een kijkje te
krijgen in jullie tuin en werkplek.
Volgend jaar hopen we opnieuw vier ontwerperscafés te houden. Wil je meer weten over de
ontwerperscafés neem dan contact op met bestuurslid Laura Knoops.

Buiten de directe Wilde Weelde activiteiten waren er ook nog enkele activiteiten vanuit
zusterorganisaties: Op 10 september organiseerde Springzaad haar jaarlijkse zandkastelenfestijn op
het strand bij Bergen aan Zee. Als Wilde Weelders konden we hier ook bij aanhaken. De Velt-
ecotuindagen waren in juni van 2022 op verschillende locaties weer een succes waar ook Wilde
Weelders hebben bijgedragen.

Wilde Weelde Wereld in Appeltern
De Wilde Weelde wereld in Appeltern is een mooie plek waar Wilde Weelders elkaar kunnen
ontmoeten, waar kennis overdracht plaatsvind en waar wij onze idealen en uitgangspunten
tentoonstellen aan de bezoekers van Appeltern.

In dit jaar is er van februari tot en met november op elke tweede vrijdag van de maand een
themadag geweest. Van de tien themadagen is er negen keer een onderwerp besproken door een
spreker, bijna altijd een Wilde Weelde lid. Er is eenmaal een algemene klussen-dag geweest.
Een aantal thema’s waren: heggenvlechten, Stinzentuin, Bijen, leembouw, omgaan met de zeis en
Biodiversiteit op bedrijventerreinen.

Naast het algemene beheer zijn er ook nog projecten aangepakt:

Het dak van het paviljoen was te zwaar voor de constructie. De laag substraat is tot 10 cm.
teruggebracht. Er is zo'n 15 m3 substraat van het dak gehaald. Een deel van het substraat is naast het
paviljoen beland als ‘vegetatie-kegels’. De lava is in een stalen ring in een kegelmodel gebracht.
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Er is in 2022 een plantenwerkgroep actief geweest die voorbeeldborders heeft aangelegd met
inheemse vaste planten. Zie ook elders in dit jaarverslag.

Het ontwerp voor de zorgtuin is klaar. De eerste stappen om tot uitvoering te komen zijn besproken
In 2023 gaan we dit in verschillende stappen uitvoeren.

De plek waar oorspronkelijk een compostplaats was bedoeld, gaat een uitbreiding van de stinzentuin
gerealiseerd worden. Zodoende trachten we de stinzentuin zichtbaarder en toegankelijker te maken
vanuit de rest van de tuin.

De tuin is inmiddels enkele jaren ontwikkeld en behoeft dan ook op wat meer plekken aandacht. De
tuin geeft momenteel een wat rommelige aanblik. We hebben geconstateerd dat er een inhaalslag te
maken is. Daar is veel hulp voor nodig. Er wordt gewerkt aan een presentatie op de 2-daagse om de
rol van de Wilde Weelde Wereld voor de vereniging te bespreken en zo extra hulp te krijgen voor het
komende jaar.

Het jaar is op 9 december afgesloten met een gezellig samenzijn van de beheergroep, het bestuur en
een heel aantal leden met kampvuur, soep, hapjes, en een borrel. Daarna heeft de beheergroep
(Tamara, Marleen, Ties, Bas, Frederike en Hans) het jaar samen met Hanneke (communicatie Wilde
Weelde) en Peter (onze steun vanuit het bestuur) afgesloten met een etentje.

Frederike van Mierlo heeft dit najaar de beheergroep versterkt. Tamara Homan heeft besloten te
stoppen, we bedanken haar bij deze graag voor haar inzet.
Daardoor is een extra beheerlid nog steeds gewenst. Hier wordt op de 2-daagse aandacht aan
besteedt. Hopelijk gaan we jullie in 2023 zien in de Wilde Weelde Wereld op Appeltern.

Communicatie
In het werkplan 2022 werd al aangegeven dat de werkgroep Beurzen en Evenementen op een laag
pitje stond vanwege corona. Sommige evenementen gingen nog niet door, desalniettemin was de
Floriade een groot evenement dat wél doorging en veel heeft bijgedragen op vlak van PR. We
hebben daarvoor naast Hanneke Villerius, die goed zorg draagt voor de brede communicatie van de
vereniging, tijdelijk een externe communicatiespecialist ingehuurd om de sociale media gedurende
het evenement te verzorgen.
Er zijn dit jaar ook weer acht nieuwsbrieven uitgegeven waarin naast de Floriade inzending ook
bijdragen van leden en de altijd mooie illustraties van Sifra Timmermans. Moniek de Bakker en
Marion van Lier hebben zich naast Ron van der Straat ingezet gedurende een aantal jaren voor de
redactie van de externe nieuwsbrief. Moniek en Marion hebben besloten te stoppen, bedankt voor
jullie inzet al die jaren.
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ledenmutaties
Ook in 2022 kreeg Wilde Weelde weer veel aanmeldingen van mensen die lid wilden worden. In
totaal kregen we ongeveer 75 aanmeldingen, waarvan er 46 zijn goedgekeurd en nog 19 op de
wachtlijst staan. Weer meer dan een jaar eerder toen we 42 nieuwe leden mochten verwelkomen.
De overige aanmeldingen zijn ofwel afgewezen ofwel spam.
De goedgekeurde leden zijn verdeeld over de volgende beroepsgroepen:
Hoveniers: 27
Ontwerpers: 7
Kwekers: 5
Dagbesteding/zorg/begeleiding: 2
Voorbeeldtuinen, workshop gevers, kennisoverdragers: 1
Buurtgroen organisatie: 1
Tuincentrum: 1
Imker: 1
Webshop: 1
Van al deze mensen zijn er 8 die aangeven net begonnen te zijn, nog in hun opstartfase te zitten. Het
totaal aantal leden was 332 op 15 dec 2022.

Als bestuur is het soms lastig om te bepalen of een aanvraag gehonoreerd moet worden of niet.
Nieuwe aanmelders moeten aanvinken dat ze de uitgangspunten onderschrijven, maar dan blijft er
toch nog veel discussie over. Soms krijgen we aanvragen van bedrijven die bijvoorbeeld vooral
productleverancier zijn. Weliswaar van producten die je in een ecologische tuin zou kunnen
toepassen (daar zijn de meningen soms over verdeeld), maar het is de vraag in hoeverre een
leverancier opereert met oog op de algehele ecologie en samenhang in natuurrijke buitenruimtes. Of
een bedrijf heeft vestigingen ook buiten Nederland, en productie buiten Nederland – is dat dan een
Wilde Weelder? Of we krijgen een aanmelding van bijzondere bedrijfsvormen zoals een stichting of
een coöperatie – van die laatste kun je je afvragen of dat wenselijk is, meerdere bedrijven op 1
lidmaatschap.
Als Wilde Weelde een vakvereniging is, welke soorten vakmanschap vinden we dan dat leden
moeten uitdragen?

Omdat we dit niet helder hadden, en dus ook de criteria voor leden toch nog te onduidelijk waren,
hebben we in september besloten tot een tijdelijke ‘ledenpauze’ waarbij nieuwe aanmeldingen op
een wachtlijst komen. Een tweede reden voor de ledenpauze was dat het aantal leden dat door
corona nog geen gelegenheid had gehad om een ALV en tweedaagse bij te wonen wel heel groot
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werd. Liever willen we eerst deze grote groep nieuwe(re) leden naar behoren opnemen in de
vereniging voor we verder groeien. Deze pauze duurt in elk geval tot na de tweedaagse in 2023.

LEDENMUTATIES 2022
Opzeggingen
bedrijf naam reden:
Knoest
Agrarisch klussenbedrijf van mierlo
Speelnatuur
Peer Stevens
Kwekerij de Morgen
Groenerwaard
Natuurtuinen
de Boomaap
Ruisend groen
Sierat tuinen Zoetermeer
DeWarande
de tuinjuffer
Natuurlijk Asselt
Decohof

Willy van Casteren
Corneel van Mierlo
Suzanne van Ginneken
Peer Stevens
Dirk de Winter
Marrion Hoogenboom
Frank Goeijenbier
Nout Panken
Carli Bronnenberg
Edwin Sierat
Trudi Woerdeman
Anne van Doorn
Harry Cuyoers
Vincent Overgoor

andere weg
te veel binnenkomende info
meer connectie met springzaad
was al seniorlid. niet meer actief
pensioen
rustiger aan/ deels loondienst
pensioen
meer aff. met springzaad/ Oase
leeftijd 77,5, nu wat rustiger aan
gezondheid
rustiger aan
Niet naar verwachting
beeindiging werkzaamheden
andere prioriteiten

Aanmeldingen woonplaats:
Asplenium
Harco Hoveniers
de Hofmakerij
De Natuurmakerij
de Slingertuin
de Tuinen van Else
StadsBomerij
Kwekerij de Eenvoud
PlantRijk

Edwin Kapitein
Harry van de Brug
Jans Buurma
Maron Dekkers
Renate van der Kraan
Else van den Berg
Johan Smits
Franka Steekelenburg
Marijn Donkers

Beverwijk
Hoevelken
Farmsum
Nijmegen
Ossendrecht
Schipluiden
Almere
Almere
Rotterdam
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Iris' Garden Ecology
Tuinontwerp De Groene Jonker
Tasty Blooms
De Briellaerd Hovenierscentrum B.V.
Gwendy in het groen
Ecologische Zorg Heelsum
Land in Zicht
Stichting de Wending
StadsOase
Sterk Tuincentrum & Tuinadvies
VOF Dirks Allround Tuinen
Bloemen in de tuin
Het Bosnimfke
De Tuinpionier
Kwekerij Stekkers
Soilhoveniers
FloortjeGroen
Bombus
Land van Kroon
SiSi
De Bijendirigent
Bouw- en tuinwerk Deventer
MediGran
Hovenier Bianca in het Groen
DeDuurzameTuin.nl
Projecten in het groen
Earth garDEN
De Tuinen van MergenMetz
Henk-Jan van Reenen
Theeuwes Tuinwerk
Tuinontwerpbureau Geels
Green Cocktail Tuinontwerp
Buiten-gewoon
De Goudsbloem Tuinonderhoud
JEROMAS
Tuinvreugde
Plantaardige Tuinvormgeving

Iris Veltman
Eric Jonker
Casper Verhoeven
Fokke Mulder
Gwendy Wevers
jeroen weeseman
Yuri Cohen
Hans Pijls
Maarten den Breeijen
Marc Sterk
Pierre Dirks
Anthonet van Bergenhenegouwen
Hilke Broodtaerts
Kasimir Vermeulen
Yessie Vanden Branden
Arjen Kooiman
Floortje Barneveld
Jan Wolfs
Arjen Kroon
Siegrid Siderius
Lukas Groen
Alex Kamphuis
Jurjen Kieft
Bianca van Tielen
Sjaak Willemstein
Jacqueline Veltman
Froukje Walstra
Norbert Mergen
Henk-Jan van Reenen
Jeroen Theeuwes
Melanie Geels
Laura Budde
Francisca Gaarthuis
Lia van den Hengel
Jeroen Slee
Marcel Engeringh
Ellen van der Wees

Beverwijk
Haarlem
Biezenmortel
Barneveld
Koudum
Heelsum
Amersfoort
Afferden
Schiedam
Arkel
Veldhoven
Arnhem
Vries
Amsterdam
Utrecht
Den Haag
Dordrecht
Zwolle
Sprang-Capelle
Amsterdam
Keijenborg
DEVENTER
De Goorn
Dokkum
Waddinxveen
Krimpen aan den IJssel
Groningen
Doorwerth
Arnhem
Vorden
Velserbroek
Arnhem
Haarlem
Houten
Randwijk
Bilthoven
Zeist
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Bestuursamenstelling
Afgelopen jaar hebben we als bestuur weer fijn bij elkaar kunnen vergaderen. Daardoor bleek
eigenlijk ook wel dat het veelvuldige online vergaderen niet optimaal is geweest, maar
Af en toe toch ook praktisch is. We hebben in 2022 dan ook gezocht naar een goede balans daarin.
Het jaar werd ook bij het bestuur en in de vergaderingen gekleurd door de Floriade en door een
zoektocht naar nieuwe bestuursleden, in het bijzonder een nieuwe voorzitter en penningmeester.
Hieronder het bestuur in 2022.

Naam Functie Aantredend Aftredend

Jasper Helmantel Voorzitter 2017 2023
Jeroen Soontiëns Penningmeester 2014 2023
Pieter Jansma Secretaris 2019 2025
Brendan Adams Bestuurslid 2020 2023
Peter Zwager Bestuurslid 2020 2023
Marie José van der Werff ten Bosch Bestuurslid 2018 2024
Laura Knoops Bestuurslid 2020 2023

Brendan Adams treedt in januari 2023 af en is niet herkiesbaar, dit geldt ook voor Jasper Helmantel
(voorzitter) en Jeroen Soontiëns (penningmeester). Peter Zwager en Laura Knoops zijn aftredend en
herkiesbaar. Peter Zwager stelt zich daarbij ook kandidaat voor het voorzitterschap.
Dionysios Sofronas heeft zich kandidaat gesteld als penningmeester en Tobias Geerdink heeft zich in
2022 kandidaat gesteld als algemeen bestuurslid.
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